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DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA 

 
• Analiza stanu naprężenia i przemieszczenia belek zbrojonych – żelbetowych (przygotowane opracowanie). 
• Analiza pola temperatury oraz stanów naprężenia elementów spawanych. 

PUBLIKACJE 

• Analytical solution of temporary temperature field in half-infinite body caused by moving tilted volumetric 
heat source, International Journal of Heat and Mass Transfer, 60, 5, pp. 469-479, 2013 (współautor: Jerzy 
Winczek, Czestochowa University of Technlogy) 

• Theoretical study on thermal and structural phenomena in thin elements heated by a laser beam, Archives of 
Mechanics, 67, 1, pp. 3-24, 2015 (współautorzy: Marcin Kubiak i Wiesława Piekarska, Czestochowa University of 
Technlogy), 

• Modelling of heat affected zone in submerged arc welding butt joint with thorough penetration, Procedia 
Engineering 177 (2017) 241 – 246 (współautor: Jerzy Winczek, Czestochowa University of Technlogy), 

• Modeling and analysis of residual stress distribution in butt welded joint with thorough penetration taking into 
account influence of groove weld, Materials Science and Engineering 393 (2018) (współautor: J. Winczek, M. 
Gucwa, M. Kukuryk I K. Makles), 

• Analytical Model of Stress Field in Submerged Arc Welding Butt Joint with Thorough Penetration, MATEC Web 
of Conferences 157 02056, 

Prof. zw. dr hab. inż.  

Ryszard PARKITNY 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 
• Teoria sprężystości i plastyczności. 
• Stany naprężenia i przemieszczenia konstrukcji zbrojonych. 

 Ukończył studia z zakresu odlewnictwa w roku 1963, na Wydziale 
Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej. W roku 1964 podjąłem pracę w 
Politechnice Częstochowskiej. W 1971 roku uzyskał stopień naukowy doktora 
nauk technicznych za pracę pt. „Naprężenia w odlewach o kształcie 
pryzmatycznych prętów prostych”. W 1977 roku na podstawie rozprawy pt. 
„Naprężenia w odlewach. Stadium krzepnięcia”, uzyskał na Wydziale 
Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej stopień naukowy 
doktora habilitowanego z zakresu mechaniki stosowanej. Tytuł naukowy 
profesora nadzwyczajnego nadano mu w 1985 roku. 

Jego działalność dydaktyczna obejmowała przedmioty związane z 
mechaniką i wytrzymałością materiałów. Ponadto prowadził zajęcia 
dydaktyczne na kierunkach: metalurgii, budownictwa oraz mechaniki i 
budowy i eksploatacji maszyn, z takich przedmiotów jak: teoria sprężystości i 
plastyczności, teoria wymiany ciepła, metoda elementów skończonych, metody 
numeryczne, zastosowania rachunku tensorowego, teoria procesów 
technologicznych metali, mechanika pękania. W latach 1996 - 2011 prof. R. 
Parkitny kierował studiami doktoranckimi na Wydziale Inżynierii Mechanicznej 
i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, a w latach 1997 - 2005 prowadził 
również Środowiskowe Studia Doktoranckie w Politechnice Opolskiej na 
Wydziale Mechanicznym. 

Głównym kierunkiem badań naukowych prof. R. Parkitnego jest 
problematyka stanu naprężenia w odlewach, elementach spawanych i 
elementach poddanych obróbce cieplnej, tak w zakresie badań podstawowych 
jak i zastosowań, oraz zastosowania matematyki (rachunku tensorowego oraz 
metod numerycznych) w aplikacjach technicznych. Rezultaty jego badań 
naukowych były publikowane w wydawnictwach zagranicznych i krajowych, w 
których ogłosiłem około 150 artykułów i komunikatów naukowych 
samodzielnie bądź, jako współautor. Jest również współautorem 70 opracowań 
niepublikowanych, na które składają się sprawozdania z prac programów 
badawczych i prac dla przemysłu. 

Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Parkitny od roku 1975 prowadził zespół 
naukowy zajmujący się termomechaniką procesów technologicznych, 
promując 15 doktorów. Był opiniodawcą 14 wniosków profesorskich oraz 20 
recenzji prac habilitacyjnych. Był członkiem Komitetu Mechaniki Polskiej 
Akademii Nauk oraz wieloletnim członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa 
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Jestem członkiem rady redakcyjnej 
czasopisma Journal of Theoretical and Applied Mechanics. 

Byłem członkiem III kadencji Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz V i VII kadencji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – pełnił 
wówczas funkcję przewodniczącego Komisji Wydawnictw i Informacji III 
kadencji i wiceprzewodniczącego Komisji Nauki V kadencji oraz 
wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju i Organizacji VII kadencji. Z chwilą 
utworzenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, w 2002 roku zostałem 
powołany na jej członka i funkcję tę pełniłem do 2006 roku. 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

 
• Członek rady redakcyjnej czasopisma Journal of Theoretical and Applied Mechanics. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00179310

